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Adventní odpoledne - křest
knihy
Naďa Pultarová
Tištěná kniha zůstane vždy trvalou konstantou pro všechny milovníky krásného slova. A tak v
neděli dne 13. prosince spatřila světlo světa nová regionální publikace z pera opočenské autorky
paní Boženy Tymichové Pohádky ze zámeckého parku.
Křest probíhal v Kodymově národním domě a již v předsálí si bylo možno toto půvabné dílko
zakoupit i s vystřihovánkami. Každý návštěvník obdržel perníček, který pocházel z pohádkové
chaloupky čarodějnice Ochechule. O slavnostní atmosféru se v začátku programu zasloužil flétnový
soubor Berušky v podání žáků ZUŠ. Po krátkém úvodu následovala scénka ochotnického souboru
Kodym i se slovním doprovodem samotné autorky. Děti dychtivě se zatajeným dechem sledovaly
scénku s vodníkem Splávkem a čarodějnicí Ochechulí, kterou opravdu profesionálně sehráli Gábina
Kubalová a Martin Grulich. Poté se ujal slova pan Jiří Králíček, zástupce o.s. Abakus - vydavatele
knihy, a následoval hřeb celého svátečního podvečera - vlastní křest knížky. Ta byla pokřtěna zcela
netradičně - vodou ze Zlatého potoka, neboť stejně tak klidně plyne i celý děj zasazený do
zámeckého parku.
Role kmotrů se ujali pan Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové, a pan Josef
Lukášek za Východočeské středisko Obce spisovatelů. Sladkým doplňkem celého programu byl
nádherný prskající dort pro autorku, jehož vrchní stranu tvořila obálka z knihy z jedlého papíru.
Následovala autogramiáda a zástup návštěvníků čekajících na podpis potvrdil mimořádný zájem o
knihu i věnování od autorky. Kulisou celého závěru bylo filmové překvapení v podobě prvního
Mikuláše v Opočně z roku 1993.
Poděkování patří všem příznivcům, kteří stáli v neděli u zrodu a prvních krůčků těchto
půvabných pohádkových příběhů, inspirovaných naší krásnou přírodou. A odměnou všem, kteří se
podíleli na tomto křtu, byly spokojené tváře odcházejících návštěvníků s knižními dárky v ruce.
A co popřát do vínku autorce? Hodně tvůrčích nápadů, inspirace a fantazie, a jak pravil V.
Hugo: "K dobré knize je třeba dobrých čtenářů."
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